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Інструкція визначає порядок та основні форми обліку, наукової обробки, зберігання, консервації і реставрації музейних предметів та музейних колекцій. Інструкція є обов’язковою для всіх музеїв. Уся фондово-облікова документація, що передбачена цією інструкцією, ведеться українською мовою. Рекомендується директорам шкіл, позашкільних установ, відповідальним за національно патріотичне виховання у районних управліннях освіти, школах, керівникам музеїв навчального закладу, педагогам які ведуть пошуково-історичну роботу 
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ОСНОВИ ЗБЕРІГАННЯ МУЗЕЙНИХ ЕКСПОНАТІВ
1. При необхідності зберігати різні матеріали в одному приміщенні зберігач фондів повинен, по змозі, виділити предмети з різних матеріалів у різних місцях зберігання (шафах, стелажах тощо). Неприпустимо, наприклад, спільне зберігання (в одній шафі або на одній полиці) предметів із кераміки та металу, дрібних і дуже великих, ламких і дуже важких матеріалів, що потребують різних режимів освітлення, вологості тощо. 
2. Характер обладнання запасника залежить від матеріалів, що в нього вміщуються, і відповідає вимогам, указаним у попередніх розділах. 
3. У сховищах комплексного зберігання температурно-вологісний режим повинен відповідати аналогічному режиму, установленому для комплексних експозицій (50 – 65 % відносної вологості повітря). 
4. При зберіганні предметів, які містять свинець й олово, температура повітря в приміщенні не може бути нижче + 18 С. 
5. Система освітлення сховища повинна бути розрахована на два режими: звичайний робочий (освітленість 50 – 75 люкс) та режим для огляду збереженості предметів (150 люкс). Усі світлонетривкі матеріали (тканини, папір, книги, фотоматеріали, твори, виготовлені із застосуванням нетривких фарб тощо) необхідно розміщувати в зачиненому світлонепроникному обладнанні. 
6. Якщо температурно-вологісний режим приміщення має відхилення у бік підвищеної або зниженої вологості, необхідно дотримуватись таких правил: при зниженій вологості у фондосховищі необхідно використовувати засоби загального зволоження приміщення; при підвищеній вологості в приміщеннях неприпустимо встановлювати щільно зачинені шафи упритул до стін. Мінімальна відстань між стіною і обладнанням повинна бути 10 – 15 см. Після закінчення робочого дня доцільно залишати шафи на ніч відкритими, а полиці і лотки – висунутими. Під час обстежень стану збереженості особливу увагу слід приділяти предметам із шкіри, пастелям, фотографічним і паперовим матеріалам, археологічному склу, а також виробам із чорних і кольорових металів. 


РОЗДІЛЬНЕ ЗБЕРІГАННЯ(ЗА МАТЕРІАЛАМИ)
Живопис 
1. Зберігання живопису в сховищах може бути організовано у кілька способів. 
Розвішування на стінах 
2. Картини підвішують на міцних шнурах або на металевих стрічках з пересувними гачками. Кінці шнурів пропускають через угвинчені в раму картини металеві кільця і зав’язують. Інші кінці шнурів закріплюють на металевій штанзі, прикріпленій до верху стіни.Підвішування картин не повинно проводитись поблизу радіаторів, печей, кватирок, вентиляційного обладнання тощо. 
Розвішування на щитах 
3. Картини в рамах підвішують на стаціонарних (нерухомих) або висувних щитах, затягнутих металевою сіткою. Пересування картин повинно створювати мінімум вібрації, тому система висувних щитів найбільш прийнятна. Висувні щити бувають двох типів: підвісні та з ковзанням по підлозі на спеціальних полозках. Найбільш сприятливе для картин – зберігання на нерухомих щитах. 
Підвішування картин на сітці здійснюють за допомогою гачків. Один кінець гачка вставляється в кільце, укручене в раму картини, другий – у вічко сітки. Сітка і гачки покриваються антикорозійним покриттям. 
На стелажах 
4. Для зберігання картин на полотні і творів живопису на дошках рекомендуються стелажі із гніздами для кожного твору. Для творів на товстих дошках (зокрема старовинного живопису) стелажі повинні мати ґратчасту основу, що забезпечує циркуляцію повітря. Настил планок повинен бути перпендикулярним площині творів. На вертикальній стінці стелажа повинні бути обладнані спеціальні індивідуальні чарунки з підкосами, обтягнутими тканиною. 
Для картин, написаних на полотні, натягнутому на підрамник поверх указаної ґратчастої підлоги роблять другий настил планок, який має скоси в напрямку, паралельному площині картини. Для великорозмірних творів між планками встановлюються підшипники, щоб полегшити тертя при встановленні та зніманні картин із стелажа. Стелажі повинні бути зроблені з гладенького, сухого, не зараженого шкідниками прооліфленого дерева і підняті від підлоги не нижче ніж 25 см. 
У штабелях (на тимчасове зберігання) 
5. При зберіганні в штабелях ікон та інших творів живопису без рам, виконаних на товстих дошках із шпонками, необхідно розміщувати їх за розміром і приставляти лицьовим боком один твір до лицьового боку наступного. Між творами повинні прокладатися амортизаційні подушки з полотна і вати. Подушки попарно зшиваються лямками. Картини на полотні без рам підбирають за розмірами і, починаючи з більших, ставлять попарно лицьовим боком до лицьового і зворотного, без прокладок так, щоб тиск штабеля припадав тільки на край підрамників, але не на полотно. Лицьові боки полотен знизу штабеля мають бути віддалені один від одного на 2 – 5 см. Штабель не має бути занадто великим, щоб його тиск на картини не був надмірним. Штабель розміщають на спеціальних парних брусках на відстані 15 см від підлоги. У разі зберігання картин у рамках, у штабелях слід між рамами прокладати амортизаційні подушки так, щоб вони не торкалися живопису або полотна на звороті картин. У приміщеннях сховищ між полицями, штабелями тощо повинні бути проходи шириною не менше одного метра. 
На валах 
6. Вали для накатки творів станкового олійного живопису виготовляються із сухого не пошкодженого мікроорганізмами дерева. Діаметр валу може бути від 50 см і більше (для дубльованих картин з корпусним живописом – не менше ніж 70 см.) Каркас валу обтягують у стик фанерою, а поверх неї - обгортковим папером.Поверхня валу повинна бути гладенькою. На обидва кінці валу одягаються кружала, діаметр яких повинен бути більшим від діаметра валу, з таким розрахунком, щоб картини, нагорнуті на вал, були на відстані не менше ніж 10 – 15 см від підлоги. Діаметр валу повинен бути не менше ніж 50 см. Це запобігає зламам фарбового шару і ґрунту. Довжина валу повинна на 5 – 10 см перевищувати ширину картини. На одному валі можна розмістити декілька картин (не більше 10). Зберігати великорозмірні картини на валах понад 2 – 3 роки без перевірки їх збереженості не рекомендується. 
Щоб попередити прогинання і деформацію, вал з накрученими на нього картинами зберігається лише в горизонтальному положенні. Двічі на рік вал обертають навколо осі на 180С. Зняття картин з підрамників і накатка їх на вал, як і натягування їх на підрамник, виконуються тільки досвідченим реставратором або під його керівництвом. Сувої китайського, японського та іншого живопису можуть зберігатися на валиках, а також розвішаними в шафах або на стінах в горизонтальному або вертикальному положенні.Дубльовані сувої та з дефектами зберігаються тільки в горизонтальному положенні в спеціальній шафі, бажано на окремих лотках. Картини, виконані в техніці темперного і клейового живопису, а також у змішаній техніці з промальовуванням пастеллю тощо дозволяється зберігати тільки заскленими. В експозиції твори живопису бажано зберігати під склом, особливо картини, що висять у нижньому ряду. Для того, щоб скло не торкалося живопису, по краях роблять дерев’яні, картонні або коркові прокладки товщиною 2 – 5 мм. 
7. Твори живопису потребують систематичного огляду і догляду. Періодично картини, розвішані в експозиції, сховищі мають очищатися від пилу широким флейцем з білячого хутра, з довгим ворсом або сухою оксамитовою подушечкою чи рукавичкою без натиску на живописну поверхню творів. Із зворотного боку полотна пил можна видаляти пилососом із щітками з довгим ворсом. Прибирання приміщення і особливо видалення пилу з картин для попередження будь-яких пошкоджень повинні проводитись під керівництвом наукових працівників. Будь-які вологі протирання творів живопису як з лицьового, так і зворотного боку категорично забороняються. 
8. Категорично забороняється пересувати картини по підлозі. При переміщенні картин їх слід брати за планки або хрестовину підрамника. не торкаючись полотна.Картини великого розміру в рамках переносяться обов’язково у вертикальному положенні не менше ніж двома працівниками. Картини розміром до одного метра, зняті з підрамника, переносять, тримаючись за два кінці довшого боку. Полотна більшого розміру переносяться двома співробітниками, які тримають картину за два кінці по довжині, причому слід не допускати провисання верхнього краю і згинів полотна, що призводить до зламів ґрунту. 
9. Підрамник картини виготовляється із сухого дерева з перекладиною або хрестовиною по середині (залежно від розміру підрамника), з клинками в місцях з’єднання брусків для розтягування полотна. При оформленні картин у раму їх слід кріпити затискачами або пластинками (дерев’яними чи металевими). Кріплення підрамника до рами цвяхами забороняється. Категорично забороняється загвинчування в підрамник картини або в дерево ікони кільця для підвішування. Кільця необхідно угвинчувати лише в рами картин, а для ікони роблять спеціальні гачки. 
10. Забороняється приклеювати безпосередньо на полотно як з лицьового, так і зі зворотного боку ярлики і номери, ставити печатки з сургучу, штампи, робити надписи чорнилом, хімічним олівцем і фарбами. 
11. Для захисту олійного і темперного живопису від перепаду температури і вологості повітря зворотні боки і торці ікон укривають воском, а картини в рамах конвертують. Конвертування буває повне і часткове. При повному конвертуванні лицьовий бік захищається склом, зворотний – задником. При частковому конвертуванні для великих картин робиться тільки задник.Зворотний бік конверта виготовляється з оргаліту або обклеєного дерматином картону і закріплюється із звороту дерев’яними або металевими вертушками. Усю роботу виконують тільки досвідчені реставратори. У неопалюваних музеях конвертування не рекомендується. Повне конвертування творів живопису дозволяється не раніше ніж через 5 років після створення картини. 








Папір (графіка, архівні документи, раритетні книги тощо) 
12. Більшість сортів паперу, виготовлених до 1870-х років, є ганчірковими і мають підвищену міцність. Зниження якості паперу відбувається в міру переходу при його виготовленні від ганчіркового волокна до деревинної маси. Художня графіка і документи часів Жовтневої революції, громадянської і Німецько-радянської воєн виконані переважно на нестійкому папері і вимагають особливої уваги до умов їх зберігання. Це стосується і творів живопису, виконаних на картоні без ґрунту. 
13. При зберіганні музейних предметів на паперовій основі необхідно враховувати що: паперова основа руйнується під впливом світла і пересихання 
акварелі, розмальовані лубки і гравюри, чорнило, надруковані на машинці тексти легко вицвітають під впливом світла тексти і зображення, виконані олівцем, особливо не закріплені малюнки вугіллям, а також пастелі легко витираються та обсипаються і тому вкрай чутливі до струсів, вібрації при переміщеннях, транспортуванні тощо. З метою збереження творів графіки, фото- і кінозйомка кожного аркуша дозволяється у необхідних випадках один раз на рік для малюнків і двох – для гравюр. 
14. Категорично забороняється: 
зберігати паперові матеріали у відкритому вигляді на столах, полицях, стелажах, перегинати такі матеріали (крім карт, що мають на згинах спеціальні смужки м’якої тканини, і архівних матеріалів, що мають натуральні згини), згортати їх у трубку, приколювати кнопками і прибивати цвяхами аркуші творів графіки, загинати авторські поля або обрізати їх, наклеювати твори графіки суцільно на картон або приклеювати паспарту безпосередньо на поля малюнка або гравюри, використовувати конторський клей або клейку стрічку фабричного виробництва, наносити риб’ячий клей безпосередньо на твір графіки, використовувати при окантовці дерев’яні прокладки і кольорові сорти картону без обклеювання останніх білим папером. 
15. Згортання допускається тільки в разі гострої потреби і проводиться на вал достатнього розміру або картонну трубку діаметром не більше ніж 25 см. Вали, картонні трубки обклеюються папером, що не містить лігніну. Твори, наклеєні на тканину, накручуються тільки лицьовим боком догори. Гравюри, малюнки або плакати, особливо великого формату, наклеєні на тонке полотно або марлю, можуть зберігатися згорнутими в рулони або накрученими на дерев’яні, спеціально виготовлені вали. 

16. Для перекладання і згортання творів графіки рекомендується вживати мікалентний папір або кальку. Твори вмонтовані в паспарту мають бути за розміром папки. 
17. При перекладанні гравюри і малюнка для попередження зламів беруть за протилежні кути (по діагоналі) двома руками. 
Гравюри і малюнки завжди при їх зберіганні кладуть лицьовим боком догори. 
18. Однорідні фонди паперових матеріалів і колекцій при можливості розташовують в одному місці (наприклад, художня графіка, рукописи, плакати, карти, плани тощо). З метою захисту від пилу і світла їх зберігають у зачинених шафах з висунутими полицями і лотками. 
19. Твори графіки можна зберігати в папках з твердими бортами (дерево обтягнуте тканиною) тільки в горизонтальному положенні. 
20. Папки з малюнками зберігаються в шафах і підібрані за розмірами. М’які папки не рекомендується класти більше чотирьох одна на одну. Кількість творів графіки в папках не повинна перевищувати 30 аркушів (з подвійним паспарту) або 45 аркушів (з одинарним). 
21. Аркуші, що зберігаються в папках, ретельно підбирають за розмірами, щоб запобігти нерівномірному тиску і деформації паперу. Кожний аркуш зберігається і експонується в паспарту (в експозиції – у подвійному паспарту, малюнки – у подвійному високому паспарту незалежно від того, демонструються у вітринах чи в окантовці). Для виготовлення паспарту вживається ватман, білий картон товщиною не менше ніж 1,5 мм або, у крайньому випадку, картон з невибіленої маси з умовою обов’язкового заклеювання його з обох боків білим папером, що не містить лігніну. Паспарту оформлюється у вигляді двох половин, що розкриваються, за допомогою корінця з тканини. Одна його половина повинна мати вікно, яке відповідає розмірам зображення. Аркуш графіки повинен бути прикритий по краях не менше ніж на 5 мм. Твори графіки закріплюються на половині паспарту, що не має вікна, на паперових шарнірах (лапках), які прикріплюються із звороту до верхнього краю твору і паспарту. Для паперових шарнірів слід уживати білий писальний папір, який проклеєно риб’ячим клеєм: 10 г сухого клею на 90 г води або 12 г харчового желатину на 90 г води з додаванням антисептика.Приклеювання здійснюється риб’ячим клеєм (10 г сухого клею на 30 г води). Папір проклеюють і висушують. Вирізані з нього шарніри злегка зволожують і закріплюють одним кінцем на звороті твору, а другим – на паспарту. 
22.Твори, що зберегли художнє монтування автора або характерний для епохи стиль, розмонтуванню не підлягають. 
23. Пастель та незакріплені рисунки вуглиною зберігаються у заскленому вигляді, щоб запобігти пошкодженню. Безпосередній стик скла з поверхнею рисунка виключається. Засклення таких творів може виконувати тільки досвідчений реставратор або спеціально навчений співробітник музею. Використання оргскла для монтування творів, виконаних пастеллю, вуглиною, м’якими олівцями, забороняється. 
24. Окантовані або обрамлені акварелі та малюнки слід зберігати в спеціальних шафах, в яких полиці мають багато вертикальних перегородкок, і твори стоять, не торкаючись один одного. 
25. При монтуванні графічних творів, виконаних вуглиною, пастеллю, гуашшю, використовувати цвяхи забороняється. Стики задника окантовки обклеюють щільно папером або дерматином. 
26. Архівні документи зберігаються згідно з правилами та інструкціями Держкомархіву України в шафах і стелажах у картонних папках або коробках, щільно закритих, обклеєних папером без лігніну, а найбільш цінні документи – у вогнетривких шафах із спеціальним режимом зберігання. Документи невеликого формату краще зберігати в конвертах з білого паперу, що не містить лігніну. Документи в папках також ізолюються один від одного папером, що не містить лігніну. 
27. Кожна папка або коробка повинна мати опис і номер. При видачі матеріалу для роботи необхідно відмічати кількість аркушів, що видаються, і їх збереженість, а при його поверненні обов’язково перевіряти те й інше. 
28. Рукописні книги (на пергаменті і папері) зберігаються у спеціальних шафах, що забезпечують захист від світла і пилу. Стародруки зберігаються окремо від рукописних книг. Ветхі рукописні книги і стародруки зберігаються в чохлах або спеціальних коробках. 
29. Грамоти (на пергаменті або папері повинні зберігатися в спеціальних папках у горизонтальному положенні в шафах або на стелажах. Папка повинна забезпечити зберігання грамоти в розгорнутому вигляді. У кожній папці можуть зберігатися не більше ніж 3 – 5 грамот. Грамоти в папках прокладають мікалентним папером. 
30. Грамоти на бересті зберігаються заклеєними між двома пластинами скла у вертикальному положенні в спеціально обладнаній шафі. 
31. Стовпці повинні зберігатися у спеціальних папках у горизонтальному положенні або накрученими на валик, у футлярі. Розклеєні стовпці зберігаються у папках, у кожній з яких не більше ніж 50 – 60 аркушів. 
Розклеювання стовпців можливе в разі необхідності після нумерації склеєних аркушів. 
32. При роботі з рукописними книгами та стародруками використовують спеціальні пюпітри. 
33. Для забезпечення збереженості книг, грамот, стовпців і особливо цінних документів доцільно виготовити їх копії у вигляді мікрофільмів, фотографій, муляжів, які замінюють оригінали при їх використанні в науковій роботі і в експозиції. Мікрофільми та фотографії зберігаються в коробках і в шафах окремо від оригінальних матеріалів. У сховища де зберігаються документальні матеріали, відвідувачів не допускають. 
34. Необхідно не менше одного разу на тиждень робити провітрювання шаф та ящиків, у яких зберігаються папки з паперовими матеріалами, книгами або рукописами. Під час провітрювання шафи, ящики, вітрини рекомендується залишати відкритими на 5 – 6 годин, а при можливості – на цілий день. Сховища повинні бути оснащені проточно-витяжною вентиляцією. 
35. При раптовому підвищенні відносної вологості повітря від провітрювання шаф та ящиків слід відмовитися. Поновлення провітрювання можливе лише за умови стабілізації температурно-воложистого режиму. 
36. Шафи, ящики, корінці папок, футляри треба систематично обробляти пилососом, протирати добре витиснутою ганчіркою, попередньо змоченою у 2 процентному розчині формаліну, а потім добре просушити. 
37. При протиранні від забруднення окантованого скла на творах, виконаних вуглиною і пастеллю, необхідно користуватися м’якою чистою, ледь зволоженою ганчіркою. 
38. Дезінфекція і будь-яка реставрація паперових матеріалів і пергаментів повинна виконуватися реставраторами, атестованими для реставрації графічних творів, або досвідченими реставраторами іншого профілю, що мають спеціальний дозвіл на виконання подібних робіт. 
39. Приміщення для експонування даної групи матеріалів необхідно захищати від прямих сонячних променів, яскравого денного світла і протягів. 



Тканина, шкіра, кістка
40. Тканини, що зберігаються в музеях, виготовлені, зазвичай, з натуральних матеріалів – прядива з волокон тваринного чи рослинного походження (шовк, вовна, бавовна, льон), а також із синтетичних матеріалів (сучасні тканини). Головними причинами руйнування і старіння текстильних виробів є: вплив яскравого світла, сонячних променів, ненормованого температурно-вологісного режиму, плісневих грибів, комах, пилу і газових забруднювачів повітря на волокна і деякі фарбники. 
41. Тканини зберігають окремо за видами (шовк, вовна, бавовна тощо) у глухих шафах, гардеробах, комодах, скринях, ящиках, за винятком комплексів, що складаються з різних видів тканин, зберігати які доцільно в одній шафі. 
Висувні ящики-лотки в шафах треба мати різних розмірів – для великих і дрібних предметів.Рекомендована висота лотка – 15 – 20 см, але вона може бути більшою, коли цього вимагають розміри предмета, що зберігається в лотку. Забороняється оббивати сукном вітрини, скрині, шафи і ящики, у яких зберігаються тканини. 
Зберігання тканини повинно здійснюватися таким чином, щоб не було згинів, тому що в місцях згинів тканина січеться, особливо шовкова. Кожну тканину перекладають мікалентним папером або чистою бавовняною тканиною. 
42. Костюми зберігаються в шафах на плічках, форма яких повинна відповідати краю одягу і мати м’які накладки. Якщо костюми висять не в шафах, то їх укладають у бавовняний або паперовий чохол з метою захисту від пилу і комах-шкідників. 
43. Одяг з перлами і коштовним камінням зберігають у чохлах, щоб запобігати обсипанню прикрас. 
44. Головні убори зберігаються на дерев’яних, картонних або зроблених з оргскла болванках, а якщо їх немає, кожний убір заповнюється мікалентним папером, щоб не втратилась його форма. Головні убори доцільно зберігати у шафах в індивідуальних для кожного предмета фанерних або картонних футлярах. 
45. Шпалери і килими зберігаються накрученими на вал лицьовим боком усередину. Діаметр валу – не менше ніж 10 см. Вал повинен мати по торцях кружала для його опору при зберіганні в лежачому положенні.
Діаметр кружал повинен на 5 см перевищувати діаметр накопиченого на вал килима або шпалери. 
При розміщенні валів з килимами на кронштейнах вали робляться без кружал, при цьому довжиною на 20 см більшою ніж ширина килима. Вал з накрученими на нього килимами або шпалерами ретельно обгортається цупким папером або бавовняною тканиною і обв’язується широкою стрічкою тканини. При накручуванні шпалер і килимів на вал необхідно запобігати утворенню складок. З метою запобігти пошкодженню килимів комахами-шкідниками, їх перед накручуванням на вал обгортаються папером, просоченим сумішшю гасу зі скипидаром у співвідношенні 1 : 2. Прокладання паперу здійснюється після того, як він просох. Зверху останнього килима на вал накручується паперовий чи бавовняний чохол або обгортка, оброблена аналогічною сумішшю. За неможливості зберігати килими і шпалери на валах їх необхідно час від часу перекладати, переміщуючи складки зламів. 
46. Прапори слід зберігати нагорнутими на держак і затягнутими в чохли. Винятком є прапори, зображення і написи на яких виконані фарбами. Такі прапори повинні зберігатися на горизонтальних полицях у розгорнутому положенні. 
47. Предмети із золотим, срібним, перловим та іншим рельєфним шитвом і з хутряними прикрасами рекомендується зберігати окремо, перекладаючи кожний предмет папером і розміщуючи між предметами прокладку з байки або кілька шарів мікалентного паперу. Обгортання папером запобігає потемнінню срібних прикрас і шитва. За неможливості зберігати великорозмірні шиті предмети в горизонтальному положенні їх можна накрутити на вали діаметром не менше ніж 20 см. Накручування їх здійснюється лицьовим боком догори з прокладкою – мікалентним папером. 
48. Необхідно систематично провітрювати, чистити і протирати шафи, скрині і ящики, де зберігаються тканини. 
49. Знепилення тканини здійснюється таким чином: килими, гобелени, шпалери, одяг із грубого сукна очищають пилососами, що мають щітки з довгим ворсом, або м’якими щітками для одягу; головні убори без прикрас – м’якими щітками для одягу; зразки тканин та віяла – за допомогою легкого струшування у розгорнутому вигляді; тканини, прикрашені золотим шитвом, перлами і камінням, чистяться м’яким флейцем з одночасним використанням пилососа на відстані 3 – 5 см від поверхні ділянки, що знепилюється; ветхі та археологічні тканини для очищення розкладають у розгорнутому вигляді на горизонтальній площині. Зверху на тканини накладається плоска рамка (розмір якої не менше ніж на 10 – 15 см перевищує розмір тканини). 
Обтягнута марлею таким чином, щоб марля безпосередньо прилягла до поверхні знепиленої тканини. Після цього проводиться обробка пилососом (щіткою з довгим м’яким ворсом, без натиску) хутряні речі очищаються від пилу м’якими сорговими віниками. 
50. Нові надходження побутових тканин (крім ветхих предметів) після перевірки на стійкість фарбників можна очистити згідно з дозволеною методикою. Цю роботу виконують спеціально навчені зберігачі або реставратори. 
51. Вироби із шкіри зберігають у шафах. Збереження шкіряних виробів у шафах, виготовлених з деревинно-стружкових плит, не допускається. Шафи повинні забезпечувати захист предметів від пилу і проникнення комах. Необхідно проглядати і провітрювати шафи не менше ніж 2 – 3 рази у рік. Одяг із шкіри зберігають на вішалках з підкладками на кутах з ватяних подушечок. 
Головні убори зі шкіри зберігають в окремих коробках. Для запобігання деформації головні убори необхідно надівати на болванки, що відповідають формі убору. Взуття зберігається таким чином, щоб форма не змінювалася (на дерев’яних колодках або набитим м’яким папером). Плоскі предмети перекладаються аркушами фільтрувального паперу, обробленого тимолом. 
Шкіряне спорядження: упряж, сідла, чепраки тощо розміщують у шафах на дерев’яних круглих кронштейнах. Вироби із шкіри знепилюють м’якими фланелевими або оксамитовими ганчірками. Світлі шкіряні і замшеві предмети знепилюють за допомогою струшування. 
52. Предмети з кістки зберігають у пилонепроникних шафах. При світлі кістка жовтіє, тому рекомендується зберігати її в затемнених приміщеннях. Щоб запобігти механічним поломкам (сколи, тріщини, викришування фрагментів ажурного різьблення тощо), рекомендується кожний виріб із кістки зберігати окремо. Предмети з кістки поганої збереженості та інкрустовані слід зберігати в картонних коробках. Особливу увагу слід звернути на зберігання мініатюр із слонової кістки, які розписані аквареллю. Найкраще їх тримати в оправі під склом, а в разі відсутності такої – в окантовці під склом, що дасть змогу уникнути їх короблення і вилиняння фарб під впливом прямого денного світла. Предмети з кістки знепилюють за допомогою довгого ворсового флейца. Їх не можна протирати вологою ганчіркою або промивати. Видалення пилу з мініатюр може здійснюватися тільки реставратором. 



Дерево
53. Скульптура з дерева, скриньки великого розміру, прядки і подібні предмети зберігаються на стелажах або на полицях, які вкриті лінолеумом або пластиком. 
Дерев’яне різьблення, фрагменти будинкового декору, царські ворота та інші великі предмети краще зберігати розвішаними на стендах з підпором на спеціальні підставки. Предмети невеликого розміру: начиння, посуд, іграшки тощо зберігаються у засклених шафах. Карети зберігаються на колодках. Меблі зберігаються на 3-ярусних стелажах (на 1–му ярусі – великі, громіздкі й тяжкі предмети). Рами картин зберігаються в стелажах з роздільниками (тип стелажу, що вживається для зберігання олійного і темперного живопису). 
54. Неприпустимо пересувати меблі, особливо тяжкі, безпосередньо на підлозі, щоб запобігти ламанню ніжок і перекошуванню каркаса. Не слід також переносити меблі, піднімаючи за окремі ламкі частини (спинки, підлокітники тощо).Ніжки меблів, що не мають роликів, підклеюються байкою. Інкрустовані і набірні предмети, прикрашені дорогоцінними породами дерева, кісткою, перламутром, металом тощо, слід особливо ретельно охороняти від різких поштовхів при їх переміщенні.Частини предметів, які відпали необхідно загорнути і покласти записку з указівкою, до якого предмета і якої його частини вони належать, і прив’язати суровою ниткою до предмета. 
55. Для захисту від пилу і світла меблі слід зберігати в чохлах. Забруднені чохли треба регулярно замінювати чистими. Меблі, що перебувають в експозиції, розчохляють тільки на період відкриття залів для відвідувачів. 
56. У приміщеннях з підвищеною вологістю зберігання меблів під чохлами не дозволяється, тому що тканина, убираючи в себе атмосферну вологу, може сприяти додатковому зволоженню і деформації дерева.Видалення пилу з дерев’яних предметів, зокрема, полірованих, з різьбленням, позолотою, поліхромним розписом, здійснюється тільки м’якими флейцами, обгорнутими марлею, при одночасному використанні пилососа. Наконечник пилососа повинен мати м’яку насадку, яка не торкається поверхні предмета. Усунення пилу ганчірками, подушечками із замші не допускається. Ветху і пошкоджену оббивку меблів чистити пилососом не слід. 
Видалення пилу з оббивки здійснюється пилососом з насадкою у вигляді щітки з м’яким ворсом, яка повинна торкатися меблів легко, без натискування. В місцях зберігання предметів з дерева не допускається провітрювання протягом. 
Порцеляна, кераміка, скло, вапняк, мармур, гіпс
57. Невеликі за розміром предмети з порцеляни, кераміки, скла, вапняку, гіпсу, мармуру та інших подібних матеріалів (зокрема скульптура) зберігаються на полицях у засклених шафах. Необхідно стежити за розміщенням предметів з урахуванням їх тиску на полицю. Полиці для розміщення дрібних предметів найкраще робити дерев’яними, дозволяється покривати їх лінолеумом. При розміщенні предметів більш високі слід ставити до задньої стінки полиці, а невисокі – спереду, так, щоб вони не торкались один одного. 
58. Зберігати порцелянові, фаянсові і керамічні тарілки найкраще у вертикальному положенні в спеціальних дерев’яних «гребінках». Можна ставити декілька плоских предметів один на одного, перекладаючи їх цигарковим папером, складеним у декілька шарів, а також байкою або фланеллю, щоб запобігти пошкодженню поливи або розпису. Більш важкі предмети повинні зберігатися внизу. При зберіганні порцелянових і фаянсових тарілок купками – кількість їх у кожній купці має бути не більше ніж шість. При великій вазі тарілок кількість їх у купі має зменшуватись. Забороняється розміщувати серед предметів кераміки і скла будь-які інші предмети. Керамічні, а також скляні предмети зберігають окремо, не змішуючи їх з іншими видами матеріалів. При розміщенні предметів слід групувати їх за певними ознаками (виробник, країна, епоха тощо). Великі предмети з неглазурованої порцеляни (бісквіту) і кераміки повинні зберігатися під ковпаками або під чохлами з цупкої тканини на стелажах або підставках. 
59. Миття порцеляни, фаянсу здійснюється тільки м’яким пензлем у теплій воді з додаванням спирту. Так миються тільки предмети без тріщин і з непошкодженою поливою. Пористу кераміку треба особливо ретельно захищати від пилу і вологи. Вироби із скла не рекомендується мити водою їх необхідно двічі на рік протирати спиртом-ректифікатом. Працювати з предметами рекомендується в рукавичках із тканини. 
60. Скульптура великого і середнього розміру зберігається на подіумах, підставках, стелажах. Стелажі і подіуми, на яких розміщується велика скульптура, доцільно вкрити пластиком, що полегшує переміщення предметів і прибирання обладнання. 
Скульптуру великого розміру забороняється розміщувати на горищі, на підлозі або в проходах. Її розміщення у фондосховищах повинно бути стабільним. У першу чергу це стосується творів із гіпсу (особливо великогабаритних та збірних), мармуру, каменю, з малою стійкістю, великою кількістю дрібних ламких деталей, а також дуже пошкоджених або таких, що зазнали реставраційних робіт. Скульптуру з гіпсу слід берегти від вологи. Для її зберігання придатні найсухіші приміщення. 
61. Скульптура середнього і великого розміру з гіпсу, вапняку, мармуру тощо зберігається під чохлами. Чохли роблять з мікалентного паперу або цупкої тканини. Чохли з тканини треба регулярно прати, а паперові замінювати новими. Скульптуру переносять з великою обережністю, чистими руками, тримаючись за її конструктивно стійкі частини і не допускаючи різких рухів і ударів, щоб запобігати пошкодженню. Невелику скульптуру рекомендується переносити, користуючись чистими білими рукавичками з тканини. При пересуванні великої скульптури користуються спеціальними візками або носилками з м’якими прокладками.Скульптуру необхідно регулярно очищати від пилу м’якими флейцами.Вироби з твердих порід каменю (мармур, граніт, базальт, кварцити) без металевих елементів із задовільним станом збереженості, дозволяється профілактично промивати один раз на рік. Промивання (видалення забруднень) скульптури здійснюються теплою водою лише дитячим милом або поверхнево-активною речовиною ОП-7, розведеною в дистильованій або кип’яченій воді. Промивання здійснюється збитою мильною піною, яка наноситься поступово зверху донизу щетинними пензлями із загорнутими металевими частинами, з одночасним змилюванням на поверхні. Скульптуру забороняється надмірно зволожувати. Із заглиблень бруд видаляють ватним тампоном на дерев’яній паличці. Після промивання скульптуру бажано зневоднити етиловим спиртом, протерши її пензлем або тампоном. Очищення мармурової скульптури, скульптури з твердих порід із пошкодженою поверхнею, а також скульптури з м’яких порід (вапняк, м’який пісковик, черепашник, алебастр, ангідрид, гіпс) повинно проводитись лише висококваліфікованими реставраторами. 
62. Здійснювати побілку або фарбування гіпсової скульптури олійною або іншою фарбою забороняється. 



Метал
63. Музейні предмети з кольорових і чорних металів зберігаються окремо від предметів з дорогоцінних (напівдорогоцінних) металів. 
64. При збереженні колекції в одному приміщенні предмети з благородних металів і зброя мають зберігатися в спеціальних металевих шафах або сейфах, обладнаних охоронною сигналізацією. 
65. Нумізматика (монети, медалі, ордени, жетони, значки тощо) зберігаються у шафах, обладнаних плоскими висувними ящиками-лотками. Рекомендована висота ящика 3–5 см. У ящики встановлюються рядами жерстяні, картонні, пластмасові коробки висотою 1,5–2 см (без кришок), ширина і глибина яких не перевищує на 1 см розмір предметів. Перед уміщенням предмета в коробочку на її дно повинна бути покладена картка з креслярського або рисувального паперу з даними про предмет.На кожний лоток кладеться етикетка із зазначенням загальної кількості монет і окремо – по металах. Допускається зберігання плоских предметів нумізматики в спеціальних конвертах, зроблених з міцного паперу. Конверти встановлюються вертикально у відповідні їх розмірам ящики або коробки, що закриваються кришками. Дані про предмет наносяться на лицьовий бік конверта. 
66. Годинники, канделябри, настільні прикраси тощо при зберіганні поза шафами повинні розміщуватися під ковпаками. 
67. Забороняється зберігати предмети із свинцю в шафах із дуба, хвойних порід дерева, деревинно-стружкових плит або пластмаси. Найцінніші предмети зі свинцю доцільно зберігати в скляних посудинах з кришками, що щільно закриваються. Шафи для зберігання предметів з кольорових і чорних металів повинні виготовлятися з листяних порід дерева (найліпше з берези). 
68. Вітрини і шафи, призначені для зберігання й експонування срібла, не можна фарбувати емульсійними фарбами, що містять казеїн. Фарбування здійснюється олійними фарбами на основі титанового або свинцевого білила. Неприпустимий контакт предметів із срібла з картоном, папером і текстильними матеріалами, що мають у своєму складі сірку. Шафи, вітрини і полиці для зберігання срібла доцільно декорувати натуральним шовком, заздалегідь просоченим насиченим 10% розчином оцтовокислого свинцю (тканина просушується і прасується гарячою праскою).При роботі з металевими предметами рекомендується користуватися рукавичками, зроблених з ниток. Металеві предмети, що зберігаються на відкритих полицях, з метою захисту від пилу необхідно покривати тканиною типу маркізету, туалі або мікалентним папером. Видаляти пил з поверхні металевих предметів дозволяється лише сухим способом (пензлем, пилососом). 

Фотоматеріали, магнітні стрічки
69. Фотоматеріали надзвичайно чутливі до навколишнього середовища. Температура в приміщеннях для зберігання фотодокументів має бути досить низькою фотодокументи мають бути захищені від надлишкового світла, ультрафіолету і шкідливих домішок у повітрі.Для зберігання зібрань фотодокументів різних типів рекомендується відносна вологість 35–40%. Негативи, що надійшли протягом останнього року, підлягають додатковому промиванню в проточній воді для вилучення залишків гіпосульфату. 
70. Негативи і діапозитиви зберігаються в спеціальних металевих шафах і коробках з гніздами або у звичайних коробках кожний має бути вміщений в конверт з цупкого паперу типу крафт або кальки (у крайньому разі відокремлюється один від одного аркушем паперу). Негативи слід уміщувати лише в коробки відповідного розміру. Забороняється класти негативи різного розміру в одну коробку.Коробки ставлять вертикально на полиці шаф або стелажів. Зверху із зовнішнього боку коробки пишуть номери зберігання і, при можливості, коротку анотацію (наприклад, 100–112. Реставраційні негативи). Малоформатні негативи, у тому числі на плівці, доцільно зберігати в конвертах, які вкладаються у спеціальні коробки або ящики типу каталожних, але обов’язково з кришкою. Котушкові і малоформатні плівки розрізають на частини за числом кадрів, які вміщуються у конверти. При великій кількості плівок і малоформатних негативів доцільно мати металеві шафи з висувними ящиками типу каталожних. Не слід торкатися пальцями емульсії негативів. Негативи на склі слід зберігати в індивідуальних паперових контейнерах у вертикальному положенні в ящиках з м’якою оббивкою або міцних коробках з картонними перегородками, що встановлені після кожної п’ятої пластини. Скляний негатив не можна брати за кут, тому що він може відколотися від власної ваги і скалками може бути пошкоджена емульсія на таких же негативних, що зберігаються поруч. У діапозитивах емульсійний бік слід захищати склом. Скло заклеюють по краях смужкою паперу або матерії. Плівкові діапозитиви захищають склом з обох боків.Відбитки зберігаються у коробках відповідних розмірів або наклеюються на картон. Старі відбитки, що становлять історичну, художню або матеріальну цінність, наклеювати на картон не можна. Позитиви повинні зберігатися в пакетах від фотопаперу відповідних розмірів, не більше ніж 10 штук в одному пакеті. Пакети зберігають в один-два ряди, на висувних лотках у дерев’яних або металевих шафах.Шафи повинні бути на 5–7 см глибшими від висувних лотків, папок і коробок.
При зберіганні позитивів у папках або картонних коробках останні можуть установлюватися горизонтально або вертикально. При горизонтальному вкладанні вони розташовуються на одній полиці в один-два ряди, відстань між полицями – 8–10 см. При вертикальному зберіганні полиці повинні бути знімними і легкими.Альбоми з позитивами зберігаються у вертикальному положенні окремо від розрізнених позитивів. Для наклеювання фотовідбитків застосовується спеціальний фотоклей. Користуватися канцелярським клеєм для наклеювання фотовідбитків і діапозитивів забороняється (він руйнує зображення).Методи монтування і зберігання старих відбитків застосовуються і для графіки. 
71. Один раз у два роки фотоматеріали проглядаються, щоб виявити предмети, на яких з’явились руйнування емульсійного шару або паперу.Фізико-хімічні дефекти емульсійного шару фотодокументів (вицвітання, кристалізація солей) можуть досить швидко поширитись на документи, що зберігаються поруч. Тому фотовідбитки і негативи з такими дефектами зберігаються в окремих шафах. Пошкоджені позитиви консервуються і репродукуються на негативи, які згодом зберігаються в репродукційному розділі фонду негативів. Продукти деградації (руйнування) негативів є небезпечними для здоров’я, тому при роботі з такою плівкою слід уживати запобіжних заходів: працювати в неопренових рукавичках, респіраторі, стежити за циркуляцією повітря, обмежити експозиційний показ. 
72. Кіноплівки зберігають у залізних стандартних коробках, плівки із звукозаписом – у спеціальних картонних коробках. Плівки на основі нітрату целюлози (вироблялись у 1889–1951 рр. і використовувалися з 1900 до 1939 рр.) легко займаються, особливо в стані деградації. Тому вони мають бути відокремлені від інших кінодокументів. 
73. Грамплатівки зберігають у шафах в індивідуальних конвертах, поставлених на ребро.Полиці шаф поділяються вертикальними перегородками на чарунки, розраховані на 10–12 платівок. 
74. Магнітні стрічки зберігаються в первинній упаковці або в спеціально виготовлених картонних коробках, поставлених вертикально на дерев’яних стелажах.Періодично в процесі зберігання зовнішню поверхню коробок і паперових мішків необхідно очищати від пилу. Магнітну стрічку кожні 6 місяців потрібно перемотувати для зняття внутрішньої напруги у рулоні. Магнітна стрічка повинна експлуатуватися в апаратурі із справним, добре відрегульованим стрічко–протяжним механізмом.Поблизу сховища магнітних стрічок не допускається розміщення апаратури, що може створити магнітні поля.
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